
Savanoriauti priimančios organizacijos Klaipėdoje: 
 

 

 

 

 

 

Dvasines pagalbos jaunimui centras 
Dvasines pagalbos jaunimui centras (DPJC) - tai savanoriška, savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, visuomeninė, labdaringa, 

nevyriausybinė organizacija. DPJC tikslas – skatinti visuomenės pilietiškumą ir sąmoningumą per savanorišką veiklą, mažinti socialinę vaikų, 

jaunimo bei suaugusiųjų atskirtį. 
 

ieva_ch@yahoo.com  8 654 97090 

 http://www.dpjc.lt 

 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas – tai organizacija užsiimanti senyvo amžiaus bei negalia turinčių žmonių 

priežiūra. Savanoriai dažniausiai lanko pagyvenusio amžiaus ir neįgalius žmones jų namuose, padeda jiems bei jų artimiesiems buityje, 

bendrauja, konsultuoja, kartu sprendžia iškilusias problemas. Taip pat sudaromos sąlygos prisijungti prie kitų parapijoje vykdomų 

socialinių veiklų ir inicijuoti naujas Caritas veiklos kryptis. 

 

klaipcaritas@yahoo.com  8 46 493376 

http://taikoskaraliene.lt/caritas,44.html 

Slaugos pagalba 
Stengiasi palengvinti neįgalių žmonių gyvenimą. Teikiama pagalba yra socialinio pobūdžio: buities tvarkymas, maitinimosi, higienos, judėjimo 

ir kitų problemų sprendimai. Senyviems, neįgaliems žmonėms savanoriai padeda susimokėti mokesčius, pasikeisti drabužius ir patalynę, 

palydi pas gydytoją, visur, kur būtina globotiniui. Savanoriauti gali kiekvienas, norintis prisidėti palengvinant neįgaliųjų buitį. 

 

slaugospagalba@inbox.lt  8 683 35151 
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Maltos Ordino pagalbos tarnyba (Jaunieji maltiečiai)  
Jaunieji maltiečiai - tai aktyvių, kūrybingų ir kitais besirūpinančių jaunuolių būrys, kurį vienija savanorystė. Jaunieji maltiečiai organizuoja 

socialines akcijas, konkursus, stovyklas vaikų dienos centro globotiniams, padeda seniems, vienišiems senoliams. Aktyviai dalyvauja kitose 

visuomeninėse veiklose. Savanoriauti gali kiekvienas, norintis prisidėti prie gerų darbų. 
  

 loreta.jurkuviene@maltieciai.lt  8645 56226 

 https://www.facebook.com/jauniejimaltieciai, http://maltieciai.lt  

 

„5 pėdutės“ – tai organizacija užsiimanti savanoriška gyvūnų globa. Įkurtos prieglaudos tikslas - nežudyti sveikų gyvūnų, o ieškoti naujų 

šeimininkų ar globėjų. Savanoriai organizacijoje padeda prižiūrėti gyvūnus prieglaudoje. 

 

 info@5pedutes.lt  8609 51120 

 http://www.5pedutes.lt 

 

„Linksmosios pėdutės“- tai savanoriška šunelių ir katinėlių prieglauda, kurios tikslas - nežudyti gyvūnų, o globoti tol, kol kiekvienas jų 

ras jiems tinkamus namus. Savanoriai organizacijoje padeda prižiūrėti gyvūnus prieglaudoje. 
 

 info@linksmosiospedutes.lt 8620 15481 

 http://www.linksmosiospedutes.lt 

 

Savanorystė – tai pati geriausia galimybė padėti kitiems, kartu realizuojant savo 

gabumus, talentus ir įgyjant naujos patirties ir įgūdžių. 
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